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A Tarefa
Os transmissores e condicionadores 
de sinais não alimentados pela malha 
de medição precisam de alimentação 
com tensão estável e segura. 
A alimentação pode ser fornecida aos 
instrumentos série A 20XXX P0 e  
P 32XXX P0 através de conectores  
trilho DIN. A energia é fornecida ao 
barramento trilho DIN tão eficiente-
mente quanto a energia é fornecida a 
esses instrumentos ao ser encaixados 
no trilho DIN.

O Problema
Em muitas regiões do mundo, a esta-
bilidade da grade de energia pública 
nem sempre é suficientemente boa. 
As tensões nominais das grades de 
energia variam de país para país e às 
vezes até mesmo dentro de um país. 
Portanto as fontes de alimentação 
com entrada universal são ideais para 
satisfazer a todos os requisitos de um 
instrumento.

A Solução
A fonte de alimentação IsoPower  
A 20900 fornece uma tensão de 24 Vcc 
através de dois pares de terminais. 
Na parte de trás há contatos adicionais 
para conexão ao barramento do trilho 
DIN. A IsoPower tem entrada univer-
sal, e  quando é encaixada no trilho 
a tensão de 24 V é aplicada automa-
ticamente ao barramento. Um relé 
flutuante indica se a tensão de saída 
está mais de 10 % fora da faixa.

As Vantagens
A fonte IsoPower A 20900 tem entrada 
para alimentação universal (100 a 
240 Vca, –15 % + 10%), podendo por-
tanto ser usada em todas as redes elé-
tricas típicas. Oferece um alto nível de 
confiabilidade operacional em redes 
industriais que são influenciadas por 
grandes cargas indutivas, bem como 
em países com grades de energia 
instáveis. Os conectores trilho DIN  
podem ser usados para configurar 
uma rede de alimentação de transmis-
sores e isoladores da classe 6 mm. 
Os instrumentos podem ser instalados 
muito mais rapidamente e podem ser 
trocados com muita facilidade.  
A IsoPower A 20900 tem terminais 
parafuso plugáveis para facilidade de 
instalação e substituição.

Fontes de Alimentação

IsoPower A 20900 
Fonte de alimentação de 24 Vcc
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 – Formato slim
35 mm

 – Uso global
Alimentação universal  
(100 … 240 Vca)

 – Alta disponibilidade
mesmo em redes de energia  
flutuantes

 – Alimentação múltipla,  
fácil e rápida 
Alimenta convenientemente até  
20 instrumentos de 6 mm através 
de conectores trilho DIN

 – Relé de saída flutuante
para monitoração da saída  
de tensão

 – Terminais parafuso plugáveis
Montagem simples e rápida e 
pré-fiação dos gabinetes

 – 2 anos de garantia

Características

IsoPower A 20900
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Linha de Produtos

Instrumentos Entrada Saída N.º de Referência 

Fonte IsoPower A 20900 100 … 240 Vca 24 Vcc, 1 A A 20900 H4

Alimentação

100 … 240 Vca

Acessórios N.º de Referência 

Conector trilho DIN ZU 0678 Derivação de tensão de alimentação para conector ZU 0628 
Quantidade necessária:  
Alimentação para a esquerda = 1,  
Alimentação para a direita = 2

ZU 0678

Conector trilho DIN, ZU 0628 Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0 ZU 0628

Fontes de Alimentação
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Especificações

Dados de entrada

Tensão de entrada nominal 100 … 240 Vca (entrada universal)

Faixa de tensão da entrada 85 … 264 Vca

Frequência 45 … 65 Hz

Consumo de corrente Aprox. 0,5 A (a 120 Vca) 
Aprox. 0,3 A (a 230 Vca)

Corrente máxima instantânea / I2t 
(a 25 °C)

< 15 A / < 0,6 A2s

Tempo para ativação após 
aplicação da tensão da rede

< 0,5 s

Dados de saída

Tensão de saída nominal 24 Vcc, ±1 %

Corrente de saída 1 A

Limitação de corrente  
em curto circuito

7 A

Partida de cargas capacitivas Ilimitada

Desvio de controle típico Com mudança de carga estática 10 … 90 %:  < 1 % 
Com mudança de carga dinâmica 10 … 90 %:  < 3 % 
Com mudança da tensão de entrada ±10 %:  < 0,1 %

Perda de potência Sem carga   2,5 W 
Carga nominal  8 W

Eficiência > 84 % (a 230 Vca e valores nominais)

Tempo de subida Vout  
(10  … 90 %)

< 2 ms

Onda residual (ripple) < 100 mVpp (com valores nominais)

Proteção contra  
sobretensões internas 

Sim, limitada em aprox. 30 Vcc

Resistência a feedback 30 Vcc

Saída CC OK, flutuante,  
máx.: 30 Vca/Vcc, 1 A

Vout > 21,5 Vcc  Contato fechado 
Vout ≤ 21,5 Vcc  Contato aberto

Display

LED verde Indicação da tensão de saída: 
Vout > 21,5 Vcc  LED aceso 
Vout ≤ 21,5 Vcc  LED apagado

Isolação

Tensão de teste 3 kVca entre entrada e saída

Proteção contra choques elétricos Separação protetora conforme norma EN 50178 por isolação reforçada. 
Isolação nominal de 300 Vca entre a entrada e a saída, e entre a entrada e a saída CC OK  
com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2.

Isolação de tensão nominal 
(isolação básica)

Até 150 Vca/Vcc entre a saída e a saída CC OK com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2.

IsoPower A 20900
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Normas e aprovações

Compatibilidade eletromagnética 
(EMC)

Em conformidade com a diretiva EMC 89/336/EEC e a diretiva de baixa tensão 73/23/EEC

Equipamentos elétricos  
das máquinas

EN 60 204 (categoria de sobretensão III)

Transformadores isolantes de 
segurança para alimentações 
chaveadas

EN 61 558-2-17

Segurança elétrica EN 50 69950

Equipamento eletrônico para uso 
em instalações de potência

EN 50 178

Tensão extrabaixa de segurança PELV (EN 60 204) 
SELV (EN 60 950)

Limites para emissão de  
correntes harmônicas 

Norma EN 61010-3-2

Aprovações UL/C-UL Recognized UL 60 950 
UL/C-UL Listed UL 508

Outros dados

MTBF1) Aprox. 57 anos

Temperatura ambiente Operação:   –25… +70 °C 
Transporte e armazenamento:  –40 … +85 °C

Condições ambientais Uso interno2) 
Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação 
Altitude: até 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)3)

Umidade Até 95 % a +25 °C, sem condensação

Classe climática 3K3 conforme norma EN 60 721

Design Alojamento modular, 35 mm de largura, terminais parafuso, poliamida PA 
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto 0,6 Nm

Nível de proteção IP 20

Montagem Trava metálica para fixação em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso Aprox. 250 g

1) Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500).  
     Condições: operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média 40 ºC, sem ventilação, operação contínua.
2) Áreas de operação fechadas e protegidas contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária.
3) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

Especificações (continuação)

Fontes de Alimentação
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Diagramas de Blocos

Transmissor CA/CC com Entrada de Corrente

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

Entrada 
100 … 240 Vca

L

N

24 Vcc,  
máx. 1 A

102.5

3,15 A

Relé de saída 
CC OK

13

14

95

99

35

Terminais
plugáveis

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Arranjo de terminais
 
L Condutor entrada L (redes CA monofásicas)  
 Condutor entrada L1 (redes trifásicas) 
NC  Não conectado 
N Condutor entrada (PE)N (redes CA monofásicas)  
 Condutor entrada L2 (redes trifásicas) 
24 V Saídas 24 Vcc 
0 V Saídas 0 V 
 13  
  14

Relé de saída flutuante

Lâmpada de 
controle CC

IsoPower A 20900

Todas as dimensões em milímetros


